Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 april 2017
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Ties Bressers, Erika van der Zanden ( Sporthal Lunetten), Tale
Meester (Sporthal Lunetten), Wim Ahlrichs, Willem Stokkers, Maarten Brinkman (notulen).
Afmeldingen: Christien Bolt, Ruud Kamp, Martin van Lijf
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van
vanavond, Erika van der Zanden en Tale Meester van Sporthal Lunetten
Sporthal Lunetten zoekt verbinding met de wijk
Sinds 1september 2016 heeft de Stichting Sporthal Lunetten de sporthal aan het Zwarte Woud in eigen beheer.
Bestuurslid Erika van der Zanden is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het onderdeel evenementen. Ze
schreef het BOL: Een eigen sporthal hebben betekent onder meer een eigen kantine en betere mogelijkheden
voor training en wedstrijden, maar ook een goede binding met de wijk. Dus naast alleen het sporten, ben ik aan
het onderzoeken hoe we de buurtbewoners uit Lunetten ook naar de hal kunnen krijgen om de hal en de wijk te
binden. Hier kunnen we heel breed denken, vergaderingen, klaverjasavonden, sportclinics, spelmiddagen voor
kinderen enzovoort. Waar is behoefte aan in de wijk? En wat kunnen wij hierin voor een rol spelen?
Erika en haar collega-bestuurslid Tale Meester zijn vanavond aanwezig om hierover met ons in gesprek te gaan.
Het bestuur is twee-en-een halfjaar geleden als begonnen. De gemeente wilde burgerparticipatie in Utrecht
stimuleren. De basketbalverenigingen zagen daar wel wat in. Het doel was basketbal in Utrecht voor iedereen
te laten zijn. Lunetten was nog niet direct in beeld.
De basketbalverenigingen willen ook de wijk iets bieden. Vanaf 1 september 2016 zijn ze daarmee bezig. Voor
kinderen zijn er de Wallaby’s, een laagdrempelig initiatief om kinderen meer aan de sport te krijgen. Ook willen
de verenigingen asielzoekers helpen bij het integreren.
Vervolgens komt de bezetting van de sporthal ter sprake. Daarover is zo’n anderhalf jaar geleden veel te doen
geweest toen bleek dat Lunettense sportverenigingen uit de sporthal moesten verdwijnen. De binnenkomende
verenigingen zijn de basketbalclubs Kangaroos, BSU en Amazone. SVL, UFC en judo zijn gebleven. Het bestuur is
ervoor verantwoordelijk dat allemaal te regelen wat tijden en ruimtes betreft en heeft ook de functie van
conciërge. De stichting huurt nu nog van de gemeente. Stap voor stap zullen de kosten steeds meer voor eigen
rekening komen. Erika is verantwoordelijk voor evenementen kantine, Tale voor het beheer. ‘We hebben
ruimtes die we de wijk willen aanbieden’ Willem merkt op dat sporthal en Musketon niet met elkaar moeten
gaan concurreren. De sporthal zou activiteiten die gekoppeld zijn aan sport moeten aanbieden, activiteiten die
geschikt zijn voor een sporthal.
Vanuit de vergadering komen twee suggesties: kom je op de wijkdag presenteren aan de wijk en plaats
informatie op lunetten.nl.
Lunetten 40 jaar
Er zijn veel ideeën voor de viering van het 40-jarig jubileum binnengekomen, maar het ontbreekt tot nu toe aan
‘handjes’ om de ideeën uit te voeren. Christien en Ruud, die deelnemen aan de coördinerende groep en op de
hoogte zijn van de stand van zaken, zijn vanavond verhinderd.
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid
Geen nieuws.
Aandachtsgebied Veiligheid
Geen nieuws
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte
De wijkdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 september.
Aandachtsgebied Groen
. Het jaarverslag 2016 van de Natuurgroep is klaar en op aanvraag beschikbaar.
. Maarten hoorde van leden van de Natuurgroep dat de groep zich zorgen maakt over de plannen van de groep
buurtbudgetten-Beatrixpark ten aanzien van de natuurtuin. Ook ZOMO zou belangstelling voor de natuurtuin
hebben. Maarten zal Lia vragen of de inzet van het BOL gewenst is. Volgens Hein zou het goed zijn ZOMO weer
eens uit te nodigen.
Rondvraag

. Ties: Ruud van den Berg, een ICT ‘er, wil via Lunetten Wil Wel een computercursus voor gevorderden
opzetten.
. Willem zal voortaan niet meer namens de Coppelwethe de BOL-vergaderingen bijwonen, want de
bewonerscommissie van de Coppelwethe bestaat niet meer.
. Hein zal een aantal weken niet aanwezig zijn wegens een operatie. De aanwezigen wensen hem veel sterkte.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
Actielijst
. Maarten zal Lia vragen of de inzet van het BOL gewenst ten aanzien van de plannen voor het Beatrixpark en
de natuurtuin.

